
Dubbelmastige basketbalinrichting
Superstabiele dubbelmastige constructie van gegal-
vaniseerd staal (profiel 10 x 10 cm). De masten en 
de overhang zijn aan elkaar vastgeschroefd waardoor 
de ringhoogte instelbaar is tussen de 260 en 305 
cm (DIN-EN 1270 klasse B). Om te verankeren in 
bodemhulzen (inclusief). Zonder doelbord, ring of 
net. Gelieve apart te bestellen.
B1647 l 165 cm Stuk 797,95
W 110 kg
B1648 l 220 cm Stuk 879,-
W 121 kg

Basketbal-paal  120 x 120 mm
Basketbalmast van superstabiel, gegalvaniseerd staal. 
Paal en overhang zijn aan elkaar geschroefd en dus 
in hoogte tot 305 cm verstelbaar. Om te plaatsen in 
een ca. 50 cm lange, gegalvaniseerde bodemhuls 
(inclusief). Naar DIN-EN 1270 Klasse B. Constructie 
naar Euro-Norm (CEN): directe verbinding van de ring 
aan het doelbordframe. Zonder doelbord, korf of net. 
Graag apart te bestellen.
B1640 l 165 cm Stuk 461,95
W 77.5 kg
B1641 l 200 cm Stuk 494,95
W 80 kg

Basketbalbord SILENT
Uit speciaal, volledig gelast staaldraadrooster. Door het 
open rooster is het balcontactgeluid zeer stil. Ideaal voor 
woonwijken. Vandalismebestendig.
B1644 l 120 x 90 cm Stuk 229,95
W 34 kg
B1645 l 180 x 105 cm Stuk 299,95
W 27 kg

vanaf 229,95

Basketbalbord van GFK
Met houten kern, te bevestigen op een thermisch 
verzinkt stalen frame, volgens DIN EN 1270 klasse B.
B1642 l 120 x 90 cm Stuk 227,95
W 25 kg
B1643 l 180 x 105 cm Stuk 345,95
W 50 kg

vanaf 227,95

zonder ring 
zonder net

zonder ring 
zonder net
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Basketbalinstallatie SILENT
Robuuste, vandalismebestendige Basketbalin-
stallatie voor openbare speel- en sportplaatsen!
Basketbalinstallatie bestaande uit: 
- BB zuil 12 x 12 cm, overhang 165 cm (B1640) 
- Gerasterd doelbord 120 x 90 cm (B1644) 
- Basketbalring HEAVY METAL (B8126) 
- Basketbalnet HEAVY METAL (B8127) 
- Inclusief bodemhuls (gegalvaniseerd)
B1638 l Stuk 799,-
W 125 kg

Basketbal dubbelzijdig mast-systeem
Compleet met GFK-doelbord 180 x 105 cm, basket-
balring en net en een overhang van 165 cm. Geschikt 
voor openbare speeltuinen, schoolpleinen, etc.
Basketbalinstallatie bestaande uit:
- frame met dubbele mast 10 x 10 cm, overhang 
165 cm (B1647) 
- Basketbal doelbord GFK 180 x 105 cm (B1643) 
- basketbalring DUNKING (B1646) 
- Basketbalkettingnet (B8172) 
- Inclusief bodemhulzen, thermisch verzinkt
B1667 l Stuk 1.399,-
W 175 kg

799,-

 B Palen 12 x 12 cm

 B Overhang 165 of 200 cm

 B Met doelbord uit GFK of gerasterd staal

 B Ringen en netten te kiezen 

 B Traploze hoogteverstelling

Op de basketbalpalen  
(zonder doelbord, ring en net)

Op de basketbalpalen  
(zonder doelbord, ring en net)

1.399,-

BASKETBAL DUBBELZIJDIG MAST-SYSTEEM BASKETBALINSTALLATIE SILENT

Advies en bestelling:  059/519.517 |  info@sportenspel.be | sportenspel.be
w w w . s p o r t e n s p e l . b e

187

Basketbalinstallaties Outdoor




